
 
 

إِيَّاهُ  تَْعبُُدوا إِال  ۞ َوقََضٰى َربَُّك أاَل : قوله تعاىليستمع املتعلمون يف بداية احلصة إىل  نشاط تأصيل القيم

ا يَْبلُ  الاْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو ِكال  ِعنَدكَ غَنَّ  َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ ا أُ     هَُما فَََ ل لَُّممَََ ا  والتَقََُ تَْنَمْرهُمَََ

 (23َوقُل لَُّمَما قَْوال َكِريًما )

 للوصول إىل القيمة الرتبوية املستهدفة . اآلية الكرميةمناقشة مضمون 

 بر الوالدين القيمة الرتبوية

 
 

 

 

 

 75 ص   يبةامللعقة العج( 1نشاط )
  املعيار

(2  -  5) 

رقم النشاط اخلاص بالكفاية    :    
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 الكفايات اخلاصة

  . استفاد منهموضوع النص ويلخصه ويستنتج ما حيدد    معيار املنهج

 

 

 

 

 

 أنشطة التعلم وصف 

 )تمهيد(  -1

اعات[/]أبحاث[/]تجارب[.   ووجدت فيه هذه الكلمات ]اختر
ً
 قرأت مقاال

 ماذا سيكون موضوع النص برأيك؟
 موضوع النص ))ابداعات وابتكارات(( .  سيكون

 فزيونيااتضااامق لقاااا  تلماااافي فيلميااا  تيشاااهد المتملماااون  ❖
 
  ع ااادالقافر  ا

ع الشااااب الداااويرر مااال المعاااتر
اع لتمرف حبيب أبل   .االختر

 )القرا ي( -2
فقرات أخرى مق النص  المتملمون جهري  صحيح  ثم يقرأ النص قرا ي  فقري أو أكتر مق المملم قرأ ي

  المستويات  م ث ،عىل أن ت دأ القرا ي بالمجيديق  مهاراتها المستهدف  قرا ي جهري  وفق
ر
االنتقال ل اق

ن .   مق المتملمي 

)الفهم   -3
 واالستيماب( 

  تتطلب الموفي للممجم لتمرف ممانيها.  دف يح  
 المتملمون الكلمات الرر

  ن   ح أناقش المتملمي 
  الكلمات الرر

  النص وتكون مق مثل:  دفوها ممانن
ن
 ق

اعابتكااار:   زه،جااأعأقمااده:   ،: أصااحاب االحتياجاااتاالحتياجااات ذوي  ، تمنمااه وتحميااه، تقيااه: اخااتر
 :  
 أ، استغرق:  أكمل وأتم، أنجز: يتألم يمانن

ن
 ه . ن   :  لفت،  يتونو  تقصد:  عزمت، ستوق

    
   افف كلم  .  ض عليه الدفيقممسك  : ( ق ض )متر
  – (وك شكلم  )  جمل* 

 
 وكش

 
 *   
 
  :  ف موضوع النصحد
اع   مفيدي لذوي االحتياجات العاص .  ملمق اختر
   عاقتاااه و  اره عاااىل* 

  يتحااادث عاااق قصااا  تحااادي شااااب كاااويرر
تعاااا  الصااامو ات  ناااص مملوماااانر

  مثل حالته. 
ن
اع يفيده ويفيد مق هم ق  باختر

 
 *   
 
  تحد

 الموضوع :  وضحف مق النص السابق الم ارات الرر
ا وهو خت  لكم ) -

 
 . (وعىس أن تكرهوا شيئ

 لدنه لم يستسلم  عاقته وحولها إىل إنجاز مهم .  -
-   

  مثل حالرر
ن
  ويساعد مق هم ق

   يساعدنن
  ش 
ن
 .  عزمت عىل التفكت  ق

ن مناقش  تفصيلي  توصلهم إىل صياغ  الفكري الرئيس    صياغتها أناقش المتملمي 
ن
 : ، وأساعدهم ق

اع الملمق   -   اختر
ن
 ؟ما الذي ففل الشاب ع د القافر حبيب إىل التفكت  ق

 ؟ بم تصف الشاب ع د القافر  -
  وصل إليها  -

 ؟ع د القافر حبيبما النتيج  الرر
 : الفكري الرئيس  للنص صياغ  سليم  صغ -

 بالمزيم  وا  ار يحقق ا نسان مبتغاه. 
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 (ابداعات وابتكارات) الثانيةالوحدة  الوحدة التعليمية



 

 ( الفقرتان األولى والثانية) التدريب على التلخيص
 

 .للمحافظة عليها عند التلخيص الفقرة األولىأناقش المتعلمين فكرة 
 حادث السير الذي تعرض له الشاب دفعه الختراع الملعقة العجيبة 

 
 :  ينتيتجملتين اآلالمضمون التعبير عن  ًصالخ   مد أع -1
آية قرآنية ينطبق معناها حرفيًّا على المخترع    ۖ  َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكمْ  اَوَعَسٰى أَن تَْكَرُهو )

االحتياجات الخاصة، الذي تعرض لحادث  الكويتي الشاب عبد القادر حبيب أبل من ذوي 
 (.أقعده سير
 . (واألحاديث والشعر اآليات التنبيه على عدم ذكر الشواهد )* 
 أعاق حركته. قلب الشد ة تولد المنحة، حيث وقع حادث سير للشاب عبد القادر أبل   من
  
 :تين اآلتيتينالجملمضمون  التعبير عن   ًصالخ   م دأع -2

تاه الحصاول علاى بارا ة ، كاان مان نتيجنجاا  مهامإلكنه لم يستسلم إلعاقته وحولها إلى  
فاي   ق وتقيه من الوقوع في الحرجاختراع أمريكية عن ابتكار ملعقة تلبي احتياجات المعا

 أثنا  األكل أمام اآلخرين.
م الشااب وتحويلاه عادم استساا)وهاو  في الجملتاين  ه على المحافظة على المعنى  التنبي*  

 .(اإلعاقة إلى اإلنجا 
    .اختراع ملعقة ترفع الحرج عن المعاقين مثله  الشاب الكويتي عن  اقةعلم توقف اإل

  
 للمحافظة عليها عند التلخيص ثانيةالفقرة الأناقش المتعلمين فكرة 

 ل الطعامإحكام القبضة على أدوات تناوهدف االختراع مساعدة المعاقين في 
 :  ينتيتجملتين اآلالمضمون التعبير عن ًصا لخ   مد أع -1

ات الخاصة قال: إنها عبارة عن ملعقة  الحتياجه الملعقة المساعدة لذوي اوعن اختراع
ذات مقبض تستخدم لذوي االحتياجات الخاصة، وتتمي  بقبضتها التي يمكن تركيب شوكة  

 والسكين عليها. 
 . عليهاسكين وذوي االحتياجات الخاصة تركيب شوكة مكن لاخترع ملعقة ذات مقبض ي

 
 : ينتيتجملتين اآلالمضمون التعبير عن ًصا لخ   مد أع -2

، الفتا إلى أن الغرض  ع على شكل يشبه إلى حد كبير السكين السويسرية ويأتي االخترا
من اختراعه مساعدة الذين يعانون من مشكات في األعصاب وخصوًصا األشخاص  

 المعاقين الذين ال يستطيعون السيطرة أو اإلمساك بأدوات تناول الطعام بقبضة محكمة. 
في إمساك  صاب عون ضعف األتشبه السكينة السويسرية وغرضها مساعدة من يعان

 . بالملعقة
 
 
 
 
 



  : بأدوات ربط مناسبة مع رعاية عامات الترقيم صةالجمل الملخ   ط بينالرب
  ؛أعاق حركته حيث وقع حادث سير للشاب عبد القادر أبل   ،قلب الشد ة تولد المنحة من
  ؛اختراع ملعقة ترفع الحرج عن المعاقين مثله  الشاب الكويتي عن اقةعلم توقف اإلف
  ،عليها سكين وذوي االحتياجات الخاصة تركيب شوكة مكن لاخترع ملعقة ذات مقبض يف

في صاب عون ضعف األتشبه السكينة السويسرية وغرضها مساعدة من يعان وهي
 . إمساك بالملعقة

 

4- 
 )الممارس ( 

ي مااق يلعااص المتملمااون  ❖ مااق ) ولفاات إىل أنااه أنجااز .... إىل نهاياا  الموضااوع( الاانص الفقااري ايخاات 
ن مراع  ، العاا  أسالو ه المتملم استعدامو عىل فكرتها    محافظمق ال  ايسس الفني  للتلعيص  ي 

ام القاادر المطلااوب للتعلاايص وهااو الثلاا  والتحاارر مااق أساالوب الكاتااب، ن صااياغ  بوالدتاباا  ، والااتر
 . سليم  

ن  ❖  حليل والتصويب . هم بالمناقش  والتجهد أحدأعرض عىل المتملمي 
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